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Første projekter godkendt i Interreg Deutschland-Danmark! 
 

Nu fyldes programmet for alvor med liv. Interreg-udvalget godkendte i går (25.06.2015) 

på deres 2. møde i Flensborg 8 projekter. Dermed lyder startskuddet til, at EU-midler 

kan omsættes til gode projekter, nu hvor de første midler ud af programmets i alt 672 

mio. kr. er bevilliget. De godkendte projekter omfatter klyngedannelse, sundhed, ud-

dannelse og kultur. Projekterne har fået bevilliget i alt ca. 86 mio. kr. i støtte.  

 

Interreg-udvalgets medlemmer forventer, at de godkendte projekter leverer suveræne 

resultater og synlige effekter. Projekterne skal bidrage væsentligt til vækst og beskæfti-

gelse i programregionen.  
 

Således er målet i projektet FURGY at styrke den regionale økonomi, bevare arbejds-

pladser og regionens førerposition inden for vedvarende energi og energieffektivitet. 

Projektet ”Dansk-tysk kompetencecenter” planlægger at udvikle en model, der mulig-

gør erhvervelsen af dobbeltkompetencer inden for erhvervsuddannelsesområdet, her-

under handel, turisme, gastronomi og transport. 

 

KursKultur er et paraplyprojekt, der vil fremme effektfulde småprojekter med det for-

mål at fremme det grænseoverskridende samarbejde og mellemfolkelige møde i Regi-

on Sønderjylland-Schleswig. Projektet vil desuden bidrage med aktiviteter, der vil 

fremme interessen for nabosprog og -kultur i hele det dansk-tyske område. Et yderlige-

re paraplyprojekt er KulturKit, der skal skabe en generation af grænseborgere i Fe-

mern Bælt-regionen, for hvem den dansk-tyske grænse ikke udgør en barriere, men et 

afsæt for nye muligheder.  

 

De væsentligste resultater i projektet BONEBANK vedrører udvindingen af knogle-

marvs-stamceller i forbindelse med rutineoperationer i danske og tyske traumecentre 

og opbygningen af en grænseoverskridende biobank for knoglemarvs-stamceller. Pro-

jektmålet i PROMETHEUS er at sikre myndige patienter, der forstår deres sygdom og 

aktivt kan støtte deres egen behandling. 

 

”Global Company Training (GCT)” ønsker at give medarbejdere fra virksomheder 

inden for programområdets styrkepositioner og unge voksne i skolerne nye muligheder 

for at deltage i grænseoverskridende uddannelse. Det overordnede projektmål for PA-

NaMa er, på et tidligt tidspunkt at gøre unge i 9. og 10. klasse opmærksom på de er-

hvervs- og beskæftigelsesmæssige muligheder i den samlede dansk-tyske region.  

 

Interreg-udvalget er enig i, at disse spændende initiativer udnytter regionens særlige 

potentiale henover grænsen, hvilket ikke mindst også er interessant for den fælles regi-

onale og europæiske profil. Sammen med de fremtidige projekter skal de bevilligede 

initiativer være med til at skabe yderligere netværk og fremme samarbejdet i og videre-

udviklingen af programregionen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Følg os på Facebook  

og LinkedIn! 

 

Trine Spohr, leder af Inter-

reg-sekretariatet  

 

”Mange projektaktører har i 

flere uger set frem til dagen 

i dag. Der er gjort en stor 

indsats for at nå det punkt, 

hvor vi som Interreg-

program med glæde og 

stolthed kan fremvise de 

første projekter, som skal 

fylde programmet med liv. 

Projekterne er meget for-

skellige, men alle bidrager 

de til at realisere vores fæl-

les mål for det dansk-tyske 

samarbejde. Det bliver 

spændende at følge dem 

fremover”  

Susanne Koch, leder af 

forvaltningsmyndigheden  

 

„Vi er glade for, at pro-

grammet efter mødet i dag 

og med godkendelse af de 

første projekter for alvor er 

skudt fra start. Nu kan vi 

også vise omverdenen, at 

projekterne er pulsen i pro-

grammet. Det giver helt 

sikkert både projektaktører-

ne, udvalgsmedlemmerne 

og administrationen et moti-

vationsboost for vores fæl-

les fremtid”  

 

https://www.facebook.com/pages/Interreg-Deutschland-Danmark/1614825345407232?ref=hl
https://www.linkedin.com/grp/home?gid=6940334


 

 

 

Vejledning:           Forvaltningsmyndighed 

Interreg-sekretariat   IB.SH Investitionsbank Schleswig-Holstein 

Flensborgvej 26a | DK-6340 Kruså  Fleethörn 29-31 | D-24103 Kiel 

Fon +45 7663 8230   Fon +49 431 9905 3323 

Mail interreg5a@rsyd.dk    Mail interreg5a@ib-sh.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Hjælp os med at forbedre vores hjemmeside! 

Vi har i lang tid ønsket at gøre programmets hjemmeside mere moderne og bruger-

venlig. Nu er tidspunktet kommet for at udvikle den – og hertil har vi brug for din 

hjælp! Vi ønsker at høre om dine behov til hjemmesiden, så hvis du i den forbindelse 

har tid til at svare på 6 spørgsmål, vil vi være meget taknemmelige – vi kan ikke love, 

at alle ønsker bliver opfyldt, men vi kan love, at vi tager dit input alvorligt.    

 

Svar på de 6 spørgsmål her. På forhånd tak for hjælpen. 

Husk ansøgningsfristen den 15. september 2015 

Nu er der snart igen mulighed for at søge spændende projekter under Interreg Deut-

schland-Danmark. Den 15. september 2015 er der frist for projektansøgninger, der 

kommer til behandling i Interreg-udvalget den 16. december 2015 eller snarest derefter.  

Vi benytter også lige lejligheden til at henvise til de 5 gode råd til projektansøgninger, 

som vi skrev om i nyhedsbrev nr. 7 – du kan genlæse dem her.  

 

Vi vil især opfordre til at benytte muligheden til at indsende et ansøgningsudkast til 

kommentering i Interreg-sekretariatet senest 4-5 uger inden ansøgningsfristen. Vores 

erfaring viser, at det øger chancerne markant for at få afklaret alle åbne spørgsmål og 

dermed at få godkendt en projektansøgning. 

Handout vedr. støtteberettigede udgifter i projekter 

Hvis du vil søge om midler til et Interreg-projekt, skal du på et tidspunkt beskæftige dig 

med projektets budget og de tilsvarende støtteberettigede udgifter. Med ”støtteberettige-

de udgifter” omtales de udgifter, der kan støttes af programmet Interreg Deutschland-

Danmark. EU fastsætter allerede mange af de støtteberettigede udgifter – andre er fast-

lagt af programmet indenfor de muligheder, som EU-forordningerne tillader.  

 

Vi har lavet et handout, som oversigt over de projektudgifter, der er støtteberettiget. 

Handoutet vil være tilgængelig på hjemmesiden d. 2. juli. Har du yderligere spørgsmål? 

Du er altid velkommen til at kontakte vores projektkonsulenter.   

Mål: mindre bureaukrati  

– mindre besvær 

I vores nye serie om afbu-

reaukratisering skrev vi i 

sidste nyhedsbrev om for-

enklinger ved time-

registreringen.  

 

I dette nyhedsbrev fortæller 

vi om forenklinger ved af-

regningen af kontorhold- og 

administrationsudgifter.  

Læs mere. 

 

Mød økonomikonsulent 

Sylvia Feuerschütz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Mine arbejdsopgaver om-

fatter alt, hvad der har at 

gøre med ordene ’støttebe-

rettiget’ og ’økonomi’. Som 

følge heraf beskæftiger jeg 

mig naturligvis i stort omfang 

med de budgetter, der følger 

med projektansøgningerne, 

som sendes til Interreg-

sekretariatet. Hvis du mod-

tager spørgsmål fra sekreta-

riatet vedr. jeres projektbud-

get, så kommer disse mulig-

vis fra mig” 

 

Læs mere om Sylvia. 

 

Interview med Jens A. Christiansen og Holger Schou Rasmussen  

Vi har bedt Jens A. Christiansen, Generalsekretær Sydslesvigsk Forening e.V. og Hol-

ger Schou Rasmussen, Borgmester Lolland Kommune, at fortælle os om deres forvent-

ninger til programmet og hvorfor det grænseoverskridende samarbejde er så vigtigt. 

                         ”Som repræsentant for det 

                     danske mindretal i Syd- 

                        slesvig har vi været og er           

                        vi, bl.a. sammen med det        

                         tyske mindretal i Danmark, 

en drivende kraft i det grænseoverskri-

dende samarbejde. Mindretallene i det 

dansk-tyske grænseland har bidraget til at 

bygge bro hen over grænsen. 

Det vil fortsætte med, samtidig med ikke 

at opgive os selv” 

 

Læs hele interviewet med  

Jens A. Christiansen. 

                     ”Jeg ser Interreg program-               

                       merne som en enestående       

                      mulighed for, at vi kan ud- 

                    vikle og gennemføre job-      

                       og vækstfremmende aktivi-

teter, som vi ellers ikke ville have kunne 

gjort. Vi får muligheden for at opbygge 

strategiske partnerskaber og arbejde 

tværnationalt med væsentlige udfordringer 

og muligheder, som kan løses bedre i 

samarbejde, end hvis vi alle arbejdede 

hver for sig” 

Læs hele interviewet med  

Holger Schou Rasmussen. 

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=CTLWSULQ9J32
http://www.interreg5a.dk/wm465523
http://www.interreg5a.dk/wm447498
http://www.interreg5a.dk/wm468719
http://www.interreg5a.dk/wm468697
http://www.interreg5a.dk/wm468723
http://www.interreg5a.dk/wm468723
http://www.interreg5a.dk/wm468726
http://www.interreg5a.dk/wm468726

